Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:28/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:191/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.25499/
06.9.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Στη Συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο κος Δημήτρης Γαβρίλης, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, σύμφωνα με την αρ.1/2013 απόφασής της, λόγω σοβαρού κωλύματος
του Προέδρου κ.Στέλιου Ρόκκου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Γαβρίλης Δημήτρης :Αντιπρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σκιαδά Ζωή (αναπ/κό μέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
136 ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.28-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
για παράσταση ενώπιον του
Μον.Πρω/κείου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο στις 20-9-13 του Δήμου Λευκάδας
κατά Ελληνικού Δημοσίου .
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 23-8-2013 κύρια παρέμβαση του Ελληνικού
Δημοσίου δυνάμει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Οπως προκύπτει απο το με αριθμό 2541/Φ.1161/484/20/5/2013 έγγραφο της
Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας σύμφωνα με το οποίο
<<τμήμα του ΟΤ
305,εμβαδού 1181,40 τ.μ ,το οποίο φέρει αρ.ΚΑΕΚ 340262406001,ιδιοκτησίας
ΑΓΝΩΣΤΟΥ στη θέση ΒΑΡΔΑΝΙΑ-ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ και είναι εντός της υπ'αρ.5/95
Πράξης Εφαρμογής η οποία κυρώθηκε με την υπ'αρ.90/25/11/98 απόφαση Νομάρχη
Λευκάδας και έχει μεταγραφεί στον 223 τόμο και 74/2/8/1999 αριθμό του Υποθ/κείου
-Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδας ,αποτελεί τμήμα του καταγεγραμμένου
Δημοσίου Κτήματος ΒΚ 133.
Το καταγραμμένο ανωτέρω δημόσιο κτήμα, η καταγραφή του οποίου έγινε κατόπιν
της υπ'αριθ.1033624/2032/Α0010/25-6-2009 εντολής του Υπ.Οικονομικών,αποτελεί

τμήμα παλαιού αιγιαλού μετά απο τον καθαρισμό αιγιαλού- παραλίας και παλαιού
αιγιαλού στην εν λόγω θέση και κατακυρώθηκε με την υπ'αρ.1872/28/1/2009
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 46/12/02/2009).
Η ανωτέρω κύρια παρέμβαση εκδικάζεται στις 20/9/2013 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και φέρεται εναντίον αντίθετης δίκης που έχει ο Δήμος
Λευκάδας : ήτοι αίτησης αναγνώρισης αγνώστου τμήματος.
Κατ'ακολουθίαν ζητά να γίνει δεκτή η κύριαπαρέμβασις Να απορριφθεί η 10-4-2013
και αριθμό 48/2013 αίτηση άρθρου 6 παρ.3 του Ν.2664/1998 που άσκησε ο καθού
Δήμος και να διορθωθεί το κτημαυολογικό φύλλο,ώστε να εμφαίνεται ως κύριος του
ανωτέρω τμήματος συνολικού εμβαδού 1181,40 τ.μ του ΟΤ 305 με αριθμό ΚΑΕΚ
340262406001,που είναι τμήμα του ΕΚ 133 Δημοσίου Κτήματος.Αυτό αποτυπώνεται
στο συνημμένο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος του Κτηματτολογίου με
τον συνημμένο πίνακα ,βάσει των συντεταγμένων του κτηματολογίου το οποίο έχει
εξαρτηθεί απο το Κρατικό τριφωνομετρικό σύστημα.
Επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη να υπερασπισθεί τα δικαιώματά του ο Δήμος
Λευκάδας
Επειδή έχει έννομο συμφέρον προς τούτο ,
Επειδή ομως υπάρχει ανάγκη Τεχνικής συνδρομής με σύνταξη τοπογραφικού απο
τις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγούμαι, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
Να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη να παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και να αποκρούσει την απο 23/8/2013 κύρια παρέμβαση του
Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αίτησης
αναγνώρισης αγνώστου γεωτεμαχίου που ανήκει στο Δήμο Λευκάδας και εν γένει
να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας και τα συμφέροντα του με κάθε
νόμιμο μέσο ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Αντιπρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
την χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή
δικάσιμο, για την παραπάνω υπόθεση, σύμφωνα με την εισήγηση της δικηγόρου του
Δήμου.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο
και να αποκρούσει την απο 23/8/2013 κύρια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου
που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αίτησης αναγνώρισης
αγνώστου γεωτεμαχίου που ανήκει στο Δήμο Λευκάδας και εν γένει να υπερασπίσει
τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας και τα συμφέροντα του με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 191/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Αντιπρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

